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Abstrakt 

Bakgrund: Aktuell forskning tyder på att postoperativ smärta ofta underbehandlas vilket 

orsakar ett stort lidande för patienten och ökade kostnader för samhället. Sjuksköterskan har 

ett stort ansvar i att hantera patientens smärta postoperativt. Då smärta är en subjektiv 

upplevelse kan det finnas svårigheter för sjuksköterskan att hantera postoperativ smärta. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer som kan påverka 

sjuksköterskans hantering av postoperativ smärta hos patienten. Metod: Litteraturöversikt 

baserad på 15 vetenskapliga artiklar. 14 kvalitativa och en kvantitativ. Resultat: Tre 

huvudkategorier identfierades: Faktorer hos sjuksköterskan, organisatoriska faktorer, samt 

faktorer hos patienten. Samt fem underkategorier: Sjuksköterskans attityd till postoperativ 

smärta, Sjuksköterskans bedömning av postoperativ smärta, sjuksköterskans hantering och 

lindrande av postoperativ smärta,brist på tid och resurser samt bristande teamarbete. 

Diskussion: Det är viktigt att öka sjuksköterskans medvetenhet om faktorer hos henne själv 

som kan påverka hur smärtan hanteras. Det är också viktigt att det finns en organisation som 

främjar sammarbete i vårdteamet samt utveckling av postoperativ smärtlindring så att den 

kan utformas efter patientens individuella behov. Konklusion: Genom att tillämpa 

personcenterad vård kan sjuksköterskans relation till patienten stärkas vilket kan bidra till 

en mer optimal vård av patienter med postoperativ smärta. 

Nyckelord: litteraturöversikt, personcenterad vård, postoperativ smärta, sjuksköterska 
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INLEDNING 

Postoperativ smärta kallas den smärta som uppkommer efter ett kirurgiskt ingrepp. Trots att 

det forskats mycket på smärta och smärtlindringsmetoder är det fortfarande vanligt att 

postoperativ smärta underdiagnostiseras och underbehandlas (Bell & Duffy, 2009; Bucknall, 

Manias & Botti, 2001; Apfelbaum, Chen, Mehta & Gan, 2003; Wu & Raja, 2011). Postoperativ 

smärta som ej behandlas adekvat ökar risken för komplikationer som fördröjer 

läkningsprocessen och orsakar ett onödigt lidande för patienten (Polomano, Dunwoddy, 

Krenzischek & Rathmell, 2008; Hutchison, 2007; Hayes & Gordon, 2015). Det finns också 

evidens för att obehandlad akut smärta kan leda till svåbehandlade långvariga smärttillstånd 

(Frederick, Perkins & Kehlet, 2000; Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2005). 

Att bedömma och lindra patientens smärta är en viktig del i arbetet för sjuksköterskan i den 

postoperativa vården. Eftersom smärta är en subjektiv upplevelse med många aspekter att ta 

hänsyn till kan det finnas svårigheter för sjuksköterskan i omvårdnaden av patienter med 

postoperativ smärta. Det är därför viktigt att sjuksköterskan är medveten om faktorer som 

påverkar  hanteringen av postoperativ smärta hos patienten . 

BAKGRUND 

International Association for the Study of Pain (ISPA) definierar smärta som ” En obehaglig 

sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med faktisk eller möjlig vävnadsskada, eller beskriven i 

termer av en sådan skada”. Smärta är alltid en subjektiv upplevelse som ej kan generaliseras 

och det finns ofta flera faktorer som påverkar hur smärta upplevs av en individ. Olika 

individer tål smärta på olika sätt och upplevelsen av smärta hos olika personer kan variera 

trots likartade omständigheter. Oro, ångest, rädsla och stress kan i stor grad påverka 

indiviens upplevelse av smärta och beroende på vilken kultur man kommer ifrån, eller vilka 

sociala normer som råder i familjen, kan det finnas stora skillnader i hur smärtuttrycket ter 

sig. Ofta utvecklar man synen på smärta redan i barndomen. Beroende på vilken respons ett 

barn får i samband med upplevelser av smärta kan det framtida förhållningssättet präglas. 

Även vilket kön man tillhör kan ha betydelse för hur man förväntas uttrycka sin smärta 

(Berntzen, Danielsen, & Almås, 2011, s. 353-354).
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Smärta kan ses som en naturlig del i det postoperativa skedet. Det är dock av stor vikt att 

patienten får den smärtlindring han eller hon behöver då underdiagnostiserad och dåligt 

reglerad postoperativ smärta påverkar kroppen negativt. Alla trauman och kirurgiska 

ingrepp leder till en stressreaktion i kroppen. En del reaktioner är ändamålsenliga, till 

exempel då pulsen stiger så att blodtrycket upprätthålls vid en skada som medför 

blodförlust. Även koagulationsförmågan ökar för att stoppa den potentiellt hotande 

blodförlusten. Stressresponsen leder dock även till att en rad fysiologiska reaktioner 

aktiveras som i sig är ogynsamma för en nyopererad patient. Som en följd av den 

vävnadsskada operationen orsakar uppkommer en inflammatorisk respons, ökad belastning 

på hjärta med ökad risk för hjärtinfarkt, nedsatt lungfunktion, rubbad vätske och 

elektrolytbalans, samt nedsatt tarmfunktion (Berntzen et al, 2011, s. 270-271). Flera studier 

visar att inadekvat smärtlindring postoperativt även orsakar en sämre sömn, ökad risk för 

depression, vilket i sig leder till en längre återhämtningsprocess med ett ökat behov av 

rehabilitering, längre sjukhusvistelser och fler återinläggningar. Detta medför större 

kostnader för samhället och onödigt lidande för patienterna (Polomano, Dunwoddy, 

Krenzischek & Rathmell, 2008; Hutchison, 2007; Hayes & Gordon, 2015). Det har också visat 

sig att risken att utveckla långvarig smärta ökar vid otillräcklig smärtlindring efter operation 

(Frederick et al., 2000; Breivik et al., 2005).  

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har en central roll i vården av patienter med postoperativ smärta då hon är 

den som ansvarar för att samla in information, kartlägga, och göra en bedömning av  

patientens smärta. I ansvaret ingår även att utföra både farmakologiska och icke 

farmakologiska åtgärder  samt kontinuerlig utvärdering och dokumentering av effektiviteten 

av smärtlindrande interventioner. Det bör även utformas en vårdplan som värnar om 

patientsäkerhet, ger utrymme för patientens och närståendes uttryckta behov, samt tar 

hänsyn till kulturella aspekter samt patientens utvecklingsnivå och tillhandahåller 

specialistvård vid behov ( Hayes & Gordon, 2015). 

För att kunna göra en smärtbedömning behöver sjuksköterskan inhämta information om hur 

patienten upplever smärtans lokalisation, kvalitet, intensitet, och eventuella förändringar vid 
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olika rörelser eller om det finns andra utlösande faktorer. Det finns många välbeprövade 

smärtskattningsinstrument som sjuksköterskan kan använda i bedömning av smärta. Studier 

visar att sjuksköterskor ofta är väl medvetna om tillgången till evidensbaseade 

smärtskattningsinstument men att de inte används konsekvent (Carlson, 2009). Flera studier 

visar även att sjuksköterskor tenderar att underskatta patienters postoperativa smärta 

(Sloman, Rosen, Rom & Shir, 2005; Gunningberg & Idvall, 2007).  

Inom all omvårdnad strävar man efter att i största möjliga mån använda sig av 

evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet och det är även viktigt att det utformas 

standardiseringar och riktlinjer för att kunna säkerställa en god vård. Detta gäller även 

omvårdnad av patienter med postoperativ smärta, men samtidigt måste vården utformas 

och anpassas efter patientens individuella behov (Hayes & Gordon, 2015). 

Teoretisk referensram - Personcentrerad vård 

Institute of Medicine of the National Academies (IOM) är en oberoende organisation som har 

i syfte att ge objektiv rådgivning och vägledning till beslutsfattare och allmänheten om 

hälsorelaterade frågor. De startade år 2002 ett arbete i syfte att utveckla strategier för 

förbättring och omstrukturering av  hälso- och sjukvårdsutbildningar. Detta för att kunna 

möta framtidens krav på kvalitetsutveckling i vården. Tillsammans med organistaionen 

Quality and Safety Education for Nurses  identifierades sex kärnkompetenser som ansågs 

nödvändiga för sjuksköterskeprofessionen och även andra proffesioner i vården: 

Personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för 

kvalitetsutvecklig, säker vård och informatik (McCance, T & McCormack, B, 2013, s.81-84). 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening  kan begreppet personcentrerad vård beskrivas som en 

vårdteori som bygger på att synliggöra hela personen och tillgodose dennes psykiska, 

sociala, existentiella och andliga behov till lika stor grad som det fysiska behoven. Att 

respektera och bekräfta personens egen upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom, 

samt att låta denna tolkning vara en grund i arbetet med att främja hälsa, med utgångspunkt 

i vad den ensilda personen anser att hälsa är. En personcentrerad vård innebär också att 

personens unika perspektiv ges likvärdig giltighet som det professionella perspektivet. I 

litteratur om personcentrerad vård beskrivs ordet patient som kategoriserande då det anses 
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betona den sjuka kroppen, och därför är ordet person att föredra då det handlar om 

människan med sina unika behov och resurser (www.swenurse.se). 

Problemformulering 

Eftersom smärta är en subjektiv upplevelse är det endast patienten själv som kan veta hur 

det verkligen känns.  Det kan därför finnas svårigheter för sjuksköterskan i omvårdnaden av 

patienter med postoperativ smärta. För att kunna åstadkomma så optimal vård som möjligt 

krävs att sjuksköterskan är medveten om vilka faktorer som kan påverka hennes möjlighet 

till detta.  

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer som kan påverka hur  

sjuksköterskan  hanterar  postoperativ smärta hos patienten.  

 

METOD 

Design 

För att besvara syftet i denna studie gjordes en litteraturöversikt. En litteraturöversikt är en 

systematisk sammanställning av befintlig forskning inom ett valt problemområde. 

Litteraturöversikten gör det således möjligt att snabbt och enkelt ta del av resultatet från en 

större mängd studier samtidigt. Både kvalitativ och kvantitativ forskning kan ingå. I en 

litteraturöversikt läggs stor vikt vid att enbart använda sig av forskning av bra kvalitet. 

Materialet kvalitetsgranskas och resultatet sammanställs till en beskrivande översikt 

(Friberg, 2012, s.133-135). 

Inklusionskriterier 

Studierna i denna litteraturöversikt skulle ha fokus på omvårdnaden av patienter med 

postoperativ smärta samt belysa faktorer som kunde påverka den slutliga kvaliteten på 

vården. Patienterna skulle ha genomgått ett kirurgiskt ingrepp med förväntad postoperativ 

smärta. Patienterna skulle ha varit inneliggande på vårdavdelning. Studierna skulla vara 
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peer reviewed, det vill säga ha genomgått kollegial granskning i syfte att säkerställa 

vetenskaplighet och objektivitet. 

Exklusionskriterier  

Studier med inriktning på patienter med kognitiv nedsättning exkluderades. Även studier 

som enbart hade ett medicinskt perspektiv eller jämförde olika behandlingsmetoder 

exkluderades.  

Litteratursökning 

Materialet i denna litteraturöversikt söktes fram i databaserna pubmed och cinahl. Pubmed 

är en stor databas inom medicin och omvårdnadsforskning och cinahl är en 

omvårdnadsinriktad databas. Som första steg söktes relevanta söktermer fram i databasernas 

egna ämnesordlistor. Därefter gjordes en exprementiell sökning för att se om sökorden var 

relevanta för litteraturstudiens syfte. I pubmed kallas dessa sökord för meshtermer och i 

cinahl kallas de för headings. Genom de exprementiella sökningarna kunde ytterligare 

passande sökord upptäckas genom att titta på vilka ämnesord som använts i andra studier 

inom ämnet. I pubmed användes mesh-termerna pain, postoperative och pain management . I 

cinahl användes headings Postoperative Pain/NU, där NU står för nursing. Så kallad boolesk 

sökteknink användes i form av ordet AND för att koppla ihop söktermer och på så vis få 

bättre träffar. Fem artiklar söktes fram manuellt genom att använda funktionen fler artiklar 

inom ämnet i databaserna, samt genom att söka igenom redan funna artiklars referenslistor 

(Östlund, 2012, s.69). 

Tabell 1. Översikt av litteraursökning. 

Databas Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

PubMed

2015-09-

15 

"Pain, 

Postoperative"[Mesh] 

AND nurse OR nurses 

OR nursing 

409 - - - - 
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”Pain, postoperative” 

"[Mesh] AND nurs* 

AND Pain management 

42 8 5 1 1 

Cinahl 

2015-09-

20 

(MH "Postoperative 

Pain/NU") 

53 16 13 9 9 

2015-09-

27 

Manuell sökning     5 

 Limits: 2005-2015. Adults 19-65 år. Språk: Engelska eller Svenska. 

Urval 1:Titlarna lästets. Urval 2: Abstrakten lästes. Urval 3: Artiklarna lästes i sin helhet. 

Urval 4: Artiklar som relevans och kvalitetsgranskades. 

Urval och kvalitetsgranskning 

 

Urvalsförfarandet och kvalitetsgranskningen bygger på Friberg (2012) fyra steg. I steg ett 

lästes samtliga titlar i träfflistan varav de som verkade vara mest relevant utifrån syftet gick 

vidare till steg två. I steg två lästes de kvarvarande artiklarnas abstrakt. De artiklar vars 

abstrakt visade på att innehållet kunde vara relevant för syftet, gick vidare till steg tre.  

I steg tre lästes artiklarna i sin helhet med tyngpunkt på syfte och metod. De artiklar som 

visade på en bra och genomarbetad metod samt uppfyllde inklusions och 

exsklusionskriterierna kvalitetsgranskades med hjälp av SBUs granskningsmall för 

kvalitativa studier (SBU, 2012) samt SBUs granskningsmall för observationsstudier (SBU, 

2012). I steg fyra sammanställdes de 15 inkluderade artiklarna som enligt 

kvalitetsgranskningen hade en hög eller medelhög kvalitet i en översiktstabell. Se bilaga 1 

över sammanställda artiklar. 

 

Analys 

Resultatet analyserades genom att läsa de valda studierna flera gånger för att få förståelse för 

innehållet. För varje inkluderad studie gjordes sedan ett textdokument där studien 

sammanfattades och översattes med hjälp av ordlexikon. Detta i syfte att få en övergripande 
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bild av studien samt att undvika felaktiga översättningar . Därefter analyserades studiernas 

resultatdel ytterligare för att upptäcka eventuella feltolkningar samt för att inte missa något 

väsentligt. De delar av studiernas resultatet som ansågs svara på syftet analyserades därefter 

ytterligare och nyckelfynd identifierades. Likheter och olikheter i artiklarnas resultat 

ringades in med olika färgkoder och delades därefter in i kategorier och underkategorier 

(Friberg, 2012, s.140-145). Dessa kategorier och underkategorier presenteras i resultatet. 

 

 

Etiska överväganden 

Samtliga inkluderade studier är godkända av en etisk komiteé och studiedeltagarna hade 

givit samtycke till att medverka. Allt resultat som svarade på syftet har inkluderats och  

presenterats i resultatet i en objektiv form utan att vinklas. Författaren har haft sin egen 

förförståelse i åtanke under processen (Friberg, 2012, s.135).  

 

 

RESULTAT 

Under denna rubrik presenteras resultaten från 15 vetenskapliga artiklar. 14 kvalitativa och 

en kvantitativ. Studierna har utförts i Sverige, Norge, Kanada, USA, Storbritanien, 

Australien, Iran, Ghana & Jordanien. Resultatet delades in i följande kategorier och 

underkategorier:  

1. Faktorer hos sjuksköterskan 

   1.1 Sjuksköterskans attityd till postoperativ smärta 

   1.2 Sjuksköterskans bedömning av postoperativ smärta  

   1.3 Sjuksköterskans hantering och lindrande av postoperativ smärta 

2. Organisatoriska faktorer 

   2.1 Brist på tid och resurser  

   2.2 Teamarbete 

3. Faktorer hos patienten 
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1. Faktorer hos sjuksköterskan 

1.1 Sjuksköterskans attityd till postoperativ smärta. 

Flera studier visade på att det fanns skillnader i sjuksköterskornas uppfattning om vad som 

var en accepterad smärtnivå. En del sjuksköterskor förväntade sig att patienterna skulle ha 

smärta. Det ansågs normalt och oundvikligt efter ett kirurgiskt ingrepp (Dihle, Bjölseth & 

Helseth, 2006; Mackintosh-Franklin, 2014; Manias, Bucknall & Botti, 2005). I en studie sågs 

smärtan endast som ett problem i de fall då den låg utanför normen eller då den var 

svårkontrollerad. En del sjuksköterskor hade tendens till att uppmärksamma smärta mer hos 

de patienter som hade en specifik teknisk utrustning för smärtlindring, till exempel epidural 

eller smärtpump. Patienter utan teknisk utrustning förbisågs ofta, även om de hade 

genomgått samma inrgepp som patienten med tekninsk utrustning. Några sjuksköterskor 

antydde även att de med tiden blivit mindre mottagliga för patientens smärtuttryck. 

(Mackintosh-Franklin, 2014). I en studie beskriver sjuksköterskorna ett engagemang för 

smärtlindring. De ville göra allt de kunde för att få patienten smärtlindrad och upplevde 

frustration samt en känsla av misslyckande om de inte lyckades uppnå detta (Lindberg & 

Engström, 2011). I andra studier uttryckte sjuksköterskor att det var svårt och jobbigt att 

arbeta kring patienter utan optimal smärtlindring, men uttryckte samtidigt att de inte hade 

något större känslomässigt engagemang för patientens smärta. Istället för att se 

smärtlindring som en mänsklig rättighet, var motivationen till en god smärtlindring 

huvudsakligen relaterad till praktiska aspekter så som att få patienten mobiliserad för att 

förhindra komplikationer (Dihle et al., 2006; Mackintosh-Franklin, 2014). Flera sjuksköterskor 

som själva hade upplevt postoperativ smärta angav att detta gjorde att de kände större grad 

av empati för patienternas smärta (Abdalrahim et al., 2010; Aziaro & Adejumo, 2014). Men i 

Mackintosh-Franklins (2014) studie var det endast två av sju som ansåg att deras personliga 

erfarenhet av postoperativ smärta påverkade dem i arbetet med patienterna.  

I några av studierna ansåg sjuksköterskorna att patienterna ofta överdrev i sitt sätt att 

uttrycka smärta. De hade en uppfattning att de patienter som var högljuda och skrek 

egentligen hade inte hade så ont, medan de som var tysta ofta hade mer smärta (Aziato & 

Adejumo, 2014; Shoqirat, 2013). Patienterna sågs ibland som uppmärksamhetssökande då de 
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larmade på klockan ofta, vilket vid några tillfällen fick sjuksköterskorna att ignorera 

patienterna genom att inte svara på larmet (Shoqirat, 2013).  

1.2 Sjuksköterskans bedömning av postoperativ smärta  

Det fanns skillnader i vilka strategier sjuksköterskorna använde sig av då de bedömmde 

smärta. En del ansåg att patientens verbala uttryck var viktigast och bedömmde smärta 

genom att lyssna på patientens ord (Kim, Schwarts-Barcott, M Tracy, D Fortin & Sjöström, 

2005). Sjuksköterskans sätt att fråga patienten om smärta påverkade vilken information hon 

sedan fick av patienten. Öppna frågor tex- Hur är det med din smärta? gav patienten större 

möjlighet att berätta om sin smärta, medans mer indirekta och generella frågor som –Hur 

mår du?  hade motsatt effekt (Dihle et al., 2006). Många sjuksköterskor ansåg att patientens 

ord alltid skulle ses som den mest pålitliga källan (Richards & Hubbert, 2007; Lindberg & 

Engström, 2011; Abdalrahim et al.,2010). Det fanns dock situationer då de upplevde att de 

inte riktigt kunde lita på patienten. 

”then I could sometimes feel among those who have had terrible pain and been given big doses of 

morphine and finally fallen asleep and then they wake up the first thing they say is that they are in 

pain and I thought, how have you had time to feel pain?”. Lindberg & Engström, 2011 

”I think, like through orientation you tent to pick up things like...sometimes there are people here that 

aren’t here for a real reason. They´re here because they´re seeking medication…the more experience 

you have, you get an understanding for who´s in pain and who´s not”. Lauzon-Clabo, 2007 

Andra tittade till största del på hur patienten såg ut. De tittade på ansiktsuttryck, 

kroppsspråk och hur patienten såg ut i helhet, samt specifika kliniska tecken så som 

hjärtfrekvens, andningsfrekvens, pupillstorlek, och hudkvalitet. Man tittade även på 

emotionella uttryck som gråt eller om patienten verkade vara ororlig (Aziato & Adejumo, 

2014; Lindberg & Engström, 2011; Richards & Hubbert, 2007). Smärtan bedömdes vara mild i 

de fall då sjuksköterskan inte kunde se några fysiska tecken på smärta (Kim et al, 2005).  

Sjuksköterskorna bedömmde ofta smärtan genom att se till tidigare erfarenheter. De tittade 

på vilken typ av ingrepp patienten hade gjort, vilken åldersgrupp patienten tillhörde, samt 

vilken anestesimetod som använts (Kim et al., 2005; Lauzon-Clabo, 2007; Mackintosh-

Franklin, 2014) En del sjuksköterskor påbörjade smärtbedömningen redan innan de träffat 
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patienten. De läste patientens sjukdomshistorik och medicinlista i journalen och skapade sig 

en bild av patienten och dennes behov utifrån detta (Lauzon-Clabo, 2007). Sjuksköterskorna 

beskrev att allt eftersom de arbetat på avdelningen lärde de sig vilken typ av smärta de 

skulle förvänta sig efter ett visst ingrepp. En del sjuksköterskor uttryckte att de var 

medvetna om att detta inte alltid var en tillförlitlig metod då det fanns risk för att de 

påverkades av förutfattade meningar (Mackintosh-Franklin, 2014).   

En del sjuksköterskor använde sig av smärtskattningsinstument i bedömningen. I en studie 

av Wikström, Eriksson, Årestedt, Fridlund & Broström (2014) ansåg sjuksköterskorna att 

smärtskattningsinstrumet kunde underlätta i bedömningen. Det blev lättare att upptäcka 

smärta hos de patienter som inte självmant berättade. Några sjuksköterskor upplevde dock 

svårigheter att tolka patientens skattning och betonade vikten av att förklara 

skattningsinstrumentets funktion noggrant för patienten och att komplettera bedömningen 

med observationer. Peronalens kunskapsnivå och vanor påverkade i vilken utsträcking de 

använde sig av smärtskattningsinstrument. Äldre mer erfarna sjuksköterskor använde sig i 

mindre utsträckning av smärtskattningsinstrument. Uppmuntran och direktiv från 

avdelningens ledning, samt utformande av enkla rutiner för hur smärtskattningsinstrument 

skulle användas ansågs underlätta och uppmuntra användandet. 

 

1.3 Sjuksköterskans hantering och lindrande av postoperativ smärta 

Studier visade att många sjuksköterskor inte följde rutinen att ge paracetamol regelbundet 

och det fanns en rädsla för potentiella medicinska biverkningar vilket fick sjuksköterskorna 

att hålla fast vid strategier för att minska risken. Många undvek opioider samt gav alltid den 

lägsta dosen på ett tillåtet spann  (Powell & Davies, 2012).Ytterligare en faktor var 

sjuksköterskornas rädsla för att patienten skulle utveckla beroende, oftast för 

morfinpreparat. Patienter fick ofta för låga doser eller för svaga preparat. Det fanns även 

tillfällen då sjuksköterskan tvivlade på att patienten verkligen hade smärta och gav placebo 

(Abdalrahim, 2010; Aziaro & Adejumo, 2014).  Patienter med smärta ofta fick vänta på 

smärtlindring då sjuksköterskornas policy var att se till att analgetika inte skulle ges tidigare 

än ”medicintid” (Aziato & Adejumo, 2014; Manias et al., 2005). 
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Flera studier pekade på att sjuksköterskan ofta missade att utvärdera effekt av given 

smärtlindring och att det saknades rutiner för utvärdering på avdelningen. Oftast ombads 

patienten att larma om smärtlindringen inte hjälpte. Då patienten skulle mobiliseras efter 

operation gavs ofta smärtlindrande medicin i förebyggande syfte, men effekten utvärderades 

sällan. I de fall då patienten visade tecken på smärta vid mobilisering förekom det att 

sjuksköterskan ändå fortsatte utan att vidta några ytterligare åtgärder (Dihle, et al., 2006; 

Manias, et al., 2005). I de fall då patienten fick smärtlindring i form av tablett eller 

suppositorium utfördes sällan någon utvärdering (Dihle, et al., 2006). 

I flera av studierna upplevde sjuksköterskorna att de inte fått tillräckligt med utbildning i 

smärthantering och smärtbedömning. De ansåg att utbildningen till största del fokuserat på 

farmakologi samt de tekniska handhavandet, till exempel hur man ger injektioner. De hade 

inte fått lära sig icke farmakologiska smärtlindringsmetoder (Rejeh et al., 2009). I Powel & 

Davies (2012) fann man att sjuksköterkorna var rädda för att att deras kompetensnivå inte 

var tillräckligt hög för att ta beslut i frågor om smärtlindring och på grund av detta var de 

motvilliga att ta på sig ansvar och nya utökade befogenheter. Erfarenhet och klinisk kunskap 

var nödvändigt för att sjuksköterskan skulle känna sig kompetent samt att ha självförtoende 

nog för att kunna omsätta sina kunskaper i praktiken (Aziato & Adejumo, 2014; Rejeh et al., 

2008). 

 

2. Organisatoriska faktorer 

2.1 Brist på tid och resurser  

Brist på tid tvingade sjuksköterskorna att prioritera andra arbetsuppgifter vilket resulterade i 

att smärtlindringen ofta blev fördröjd. Tidsbristen gav en negativ påverkan på 

sjuksköterskornas möjlighet att skapa sig en klinisk bild av patientens smärtstatus. 

Ytterligare ett hinder var att det ofta blev avbryta för att leta efter läkare, anhöriga eller 

utrustning samt mediciner som fattades på avdelningen (Aziaro & Adejumo, 2014; Rejeh et 

al., 2008; Rejeh et al., 2009). På grund av tidsbristen blev sjuksköterskorna tvungna att ta sig 

an ett mer uppgiftsorienterat arbetssätt (Rejeh et al., 2008; Rejeh et al., 2009). 
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“overtime we must be assign to listen to patient´s words in detail about of pain, but instead, we just 

watch them with hurry and do certain routine interventions for them, unfortunately, we don´t have 

much time to sit down and pore and listen to our patients..”(Rejeh et al., 2009) 

Flera studier fann att det fanns en kultur i vården där läkaren var den som förväntades ta 

alla beslut och sjuksköterskan roll var att utföra läkarens order. Sjuksköterskorna hade inte 

tillräckliga befogenheter och kände sig maktlösa samt att det inte fanns utrymme för deras 

synpunkter kring smärtlindring (Abdalrahim et al., 2010; Aziaro & Adejumo, 2014; Rejeh et 

al., 2008; Rejeh et al., 2009; Shoqirat, 2013).  

 

2.2 Teamarbete 

Flera av studierna visar att det fanns  sammarbetsproblem mellan sjuksköterska och läkare 

(Aziaro & Adejumo, 2014; Lauzon -Clabo, 2007; Powell & Davies, 2012; Rejeh et al., 2008; 

Rejeh et al., 2009; Shoqirat, 2013). Sjuksköterskorna kände att läkarna inte lyssnade på dem 

(Abdalrahim et al., 2010; Aziaro & Adejumo, 2014).  Sjuksköterskor upplevde att läkarna inte 

var tillmötesgående vid rådgivning eller då de föreslog dosändring eller ändring av 

läkemedel. Därför kontaktade de i största möjliga mån andra sjuksköterskor för konsultation 

och undvek att kontakta läkare. De beskrevs att sjuksköterskorna var tvugna att ha ”strong 

characters” och ”to fight quite hard” för att få läkarens utlåtande (Powell & Davies, 2012; 

Lauzon-Clabo, 2007; Abdalrahim et al., 2010). Det fanns även brister i sammarbetet mellan 

sjuksköterskor (Aziaro & Adejumo, 2014; Powell & Davies, 2012). I Lauzon-Clabo (2007) 

ansåg man att det fanns brister i ledarskapet hos de mer erfarna sjuksköterskorna vilket 

ledde till att nya sjuksköterskor inte fick den undervisning de behövde. 

I en studie av Powel & Davies (2012) hade ett specialistteam syftet att implementera ett antal 

förändringar ämnade att förbättra hanteringen av postoperativ smärta. Det framkom i 

studien att sjuksköterskor och läkare utanför specialistteamet var ovilliga att ta till sig nya 

riktlinjer. Läkarna tenderade även att motverka att sjuksköterskan skulle få utökat ansvar i 

smärtlindringsarbetet. Det framkom även att det fanns spänningar i förhållandet mellan 

grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor vilket påverkade 
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sammarbetsförmågan. Sjuksköterskorna som arbetade på vårdavdelningarna uppvisade en 

motvilja till att ta till sig specialitssjuksköterskans förslag till förändringar. 

I Lauzon Clabo (2008) beskrevs att den sociala miljön på avdelningen hade en påverkan på 

hur sjuksköterskorna förväntades agera. De fanns en tyst överenskommelse om hur smärta 

skulle hanteras.  ”There is a mindset here about pain management” 

 

3. Faktorer hos patienten 

Sjuksköterskorna upplevde att äldre patienter ofta undanhöll sin smärta. Även skillnader i 

språk och kultur påverkade hur patienten uttryckte smärta. I vissa kulturer ansågs 

smärtlindrande medicin som något dåligt, och smärta något som skulle uthärdas. En del 

personer ansåg att smärtan var nödvändig för läkningsprocessen. I dessa fall uppstod 

svårigheter för sjuksköterskan då patienterna inte förstod vikten av smärtlindring för att 

förebygga komplikationer. En del sjuksköterskor upplevde att patienter inte alltid förstod 

begreppet smärta det kunde vara till hjälp att även använda sig av bredare termer som 

muskelömhet eller spänning  i smärtbedömning istället för att enbart fråga om smärta 

(Leegard, Watt-Wattson, McGillion, Costello, Elgie-Watson & Partridge, 2011).  

Några av sjuksköterskorna påpekade att patientens personlighet påverkade i vilken 

utsträckning hen berättade om smärtupplevelser. Några beskrev utförligt och påkallade 

hjälp för sin smärta medan andra inte självmant berättade om sin smärta om ingen frågade 

(Kim et al, 2005). Vidare beskrev sjuksköterskorna att patienten ibland angav sin smärta som 

mild men samtidigt visade tecken på att det egentligen inte riktigt stämmde. Patienten 

kunde till exempel ha ett besvärat ansiktuttryck och svårigheter i att utföra vissa rörelser. I 

dessa fall var sjuksköterskan ansvarig att ta reda på vad som var orsaken till att de inte 

kunde delta vid exempelvis mobilisering (Aziaro & Adejumo, 2015; Richards & Hubbert, 

2007). 

En faktor som ansågs försvåra smärtlindringen var patientens rädsla för att utveckla 

beroende av narkotikaklassad medicin samt rädslan för dess biverkningar (Leegard et al., 

2011). Ytterligare en aspekt framkom och handlar om att patientens tilltro till sjuksköterskan  
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ofta var låg jämfört med tilltron till läkaren, vilket ansågs påverka patientens vilja att ta till 

sig sjuksköterskans omvårdnadsplan (Shoqirat, 2013).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Av de studier som inkluderades i resultatet var 14 av 15 av kvalitativ design. Detta beror 

med största sannorlikhet på att de flesta studierna hade huvudfokus på att belysa 

upplevelser, synsett samt strategier hos sjuksköterskor vilket bäst belyses med kvalitativ 

metod. 

Studierna i denna litteraturöversikt kommer från skilda delar av världen och utgår därför  

ifrån olika kulturella samt socioekonomiska perspektiv. Vårdkulturen och sjuksköterskans 

roll skiljer sig åt, inte bara mellan världsdelarna utan också mellan olika länder i Europa. De 

studier vars resultat visade på begränsningar i sjuksköterskans befogenheter var gjorda i 

mellanöstern och afrika, vilket gör att resultatet kanske inte är överförbart till ett 

västerländskt sjukvårdskontext.  

En svaghet i denna litteraturstudie var att flera till synes relevanta artiklar ej gick att få 

tillgång till genom databasen då de ej fnns i fulltext. Ytterligare en svaghet i denna 

litteraturstudie är att den gjordes av endast en författare. Det finns då risk för att arbetet blir 

mer endimentionellt då det inte finns någon som kan komma med nya infallsvinklar. På 

grund av detta har handledaren spelat en viktig roll i arbetets gång. En kontinuerlig dialog 

har därför förts mellan författaren och handledaren. Författaren har även disskuterat med 

andra studenter.  

Söktermerna som användes i detta arbete kan anses vara breda, vilket kan försvaras med att  

syftet var att få en bred bild av vilka olika faktorer som påverkar sjuksköterskans 

förutsättning och möjlighet till optimal smärthantering. Funna artiklars referenslistor 

granskades vilket ledde till att artiklar som inte hittats i databasen kunde inkluderas , vilket 

kan ses som en styrka i arbetet. Resultatet kan dock inte ses som heltäckande då det kan 

finnas ett stort antal faktorer som kan påverka hur sjuksköterskan hanterar postoperativ 
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smärta hos patienten. Under arbetets gång fanns en tanke om att eventuellt inrikta på 

patienter som genomgått ett specifikt kirurgiskt ingrepp då det kunde ha smalnat av syftet 

ytterligare. Dock valdes  att ej använda något specifikt ingrepp som inklusionskriterie då typ 

av ingrepp kunde anses som orelevant då studierna behandlade patienter som alla 

förväntades få behandligskrävande postoprativ smärta.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa faktorer som kan påverka sjuksköterskans 

hantering av postoperativ smärta hos patienten. Resultatet visade att sjuksköterskans attityd 

till smärta, rådande normer, kunskap, samt hennes tidigare erfarenheter hade en påverkan 

på hur hon bedömmer och sedan arbetar för att lindra smärtan hos patienten. Vidare visar 

resultatet på att bristande sammarbete i vårdteamet samt organisatoriska faktorer som 

underbemanning, bristande rutiner och begränsningar relaterat till befogenheter hade en 

påverkan på sjuksköterskans möjlighet att vårda patienter med postoperativ smärta på ett 

optimalt sätt. Även faktorer hos patienten som ålder, kultur och syn på smärta och 

smärtlindring påverkade sjuksköterskans möjlighet att kunna hjälpa patienten att få optimal 

smärtlindring.   

Flera av studierna visade på att sjuksköterskans syn på smärta, samt vad som var en 

accepterad smärtnivå skiljde sig åt och sjuksköterskorna upplevde att de med tiden , ju 

längre de arbetat, blev mindre mottagliga för patienternas smärtuttryck. I en studie beskrevs 

att patientens smärta uppmärksammades mer då den kopplades ihop med något tekniskt 

moment. Flera studier beskriver hur sjuksköterskan på grund av tidsbrist tog sig ann ett 

uppgiftsorienterat synsätt vilket i sig kan leda till att människan reduceras till sitt 

sjukdomstillstånd.  

Som sjuksköterska är det viktigt att ha en god självkännedom och vara medveten om och 

reflektera över hur attityd, synsätt och tidigare erfarenheter kan påverka kvaiteten på 

vården. Som sjuksköterska behöver man även ha intresse att hålla sig uppdaterad och 

utvecklas i enlighet med nya riktlinjer och rekommendationer (Hayes & Gordon, 2015). Det 

kan finnas en risk att som sjuksköterska fastna i gammla vanor eller som nyutexaminerad ta 



16 
 

efter andras dåliga vanor eller rent felaktiga beteenden. Ekman et al (2011) menar att man 

inom den evidensbaserade vården alltid strävar efter att utforma standardiserade 

vårdmodeller men då dessa inte riktigt kan täcka upp det individuella skillnaderna är 

personcentrerad vård ett viktigt vertyg för sjuksköterskan för att kunna nyansera modellen 

och anpassa efter individens behov. 

Då man alltid ska sträva efter att bedriva vård på lika villkor och som ska bygga på respekt 

för människors lika värde och för den enskilda människans värdighet, vilket betonas i hälso 

och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763, 2 §) är det viktigt att man regelbundet diskuterar 

svåra frågor och dilemman i vårdteamet samt uppmärksammar rådande normer och 

oskrivna lagar. Många av studierna i resultatet belyste sjuksköterskans upplevelse av att 

aldrig ha tillräckligt mycket tid till att skapa en god relation till patienten. Tiden behöver 

dock inte vara den enda nödvändiga faktorn för att kunna ge personcentrard vård. I en 

studie av Stajduhar et al (2010),  uttryckte patienterna att det snarare var kvaliten på vården 

som var det viktiga och inte nödvändigtvis hur lång tid vårdaren spenderade hos dem. De 

ansåg att det var viktigare att vårdpersonalen visade ett intresse, satte sig ned vid samtal, 

hade ögonkontakt, lyssnade aktivt och att kroppspråket avspeglde ett lugn.  

Av resultatet framkom att många sjuksköterskor inte ansåg sig ha tillräckliga befogenheter 

eller tid till att ge den vård som de anser att patienten har rätt till vilket skapade en 

frustration och känsla av misslyckande hos några, medan det hos andra fanns tendenser till 

likgiltighet. Huggard (2004) beskriver i en studie inom onkologi termen ”compassion fatigue” 

som en gradvis beteendemässig och känslomässig utmattning vilken är ett resultat av att inte 

kunna hjälpa patienten trots  en stor ansträngning. Detta skulle kunna vara en förklaring till 

varför många sjuksköterskor tog sig ann ett mer uppgifsorienterat arbetssätt.                    

Enligt en studie av Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark & Edvardsson (2015), hade en 

psykosocial arbetsmiljö där vårdpersonalen upplevede en balans mellan krav och inflytande 

en positiv påverkan på i vilken utsträckning vårdpersonalen upplevde vården som 

personcentrerad. 

Resultatet visade på att brister i sammarbetet mellan de olika professionerna i vårdteamet 

ofta hade en negativ påverkan på sjuksköterskans möjlighet att främja en god och säker vård 

av dessa patienter. Som sjuksöterska är det nödvändigt att sträva efter att tillvarata 
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kunskaper och erfarenheter från andra i vårdteamet och genom teamsamverkan bidra till en 

helhetssyn på patienten. För att detta ska bli möjligt behövs en organisation som främjar ett 

gott interprofessionellt sammarbete.  

McCormack et al (2011), menar att faktorer förknippade med sammanhang som 

organisationskultur, inlärningsmiljö och själva vårdmiljön, skapar de största utmaningarna i 

arbetet med att åstakomma personcentrering och dessutom utveckla kulturer där 

personcentrerad vård kan bestå. 

I resutatet beskrivs att patientens syn på smärta som något nödvändigt samt rädsla för 

biverkningar och beroende påverkade sjuksköterskans möjligheter till en optimal 

smärtlindring. Det visade sig även att många patienter inte självmant ber om smärtlindring 

utan väntar på att bli tillfrågade. Det är därför viktigt att om möjligt ge patienten preoperativ 

information som förklarar vikten av smärtlindringen samt att skapa rutiner för regelbuden 

smärtskattning. Socialstyrelsen (2005) betonar att sjuksköterskan måste se till varje patients 

unika behov och uppmärksamma patienter som ej själva uttrycker behov av information och 

stöd.  

Slutsats 

Denna litteraturöversikt belyser flera olika faktorer som påverkar sjuksköterskan i hennes 

arbete med att bedömma och lindra smärta hos patienter postoperativt. Många av 

problemen verkar ha sin grund i  hur organisationen ser ut samt vilken värdegrund den står 

för. Genom att implementera ett personcentrerat synsätt kan sjuksköterskan tillsammans 

med övriga professioner i vården främja utveklingen från en vårdkultur som varit präglad 

av ett sjukdomsorienterat synsätt till en vård som ser till individens egen syn på vad som är 

hälsa och livskvalitet. 

Ytterigare forskning 

Ytterligare forskning om hur personcentrering inom postoperativ omvårdnad kan utvecklas 

är nödvändig för att kunna bedriva individanpassad omvårdnad där patienten har större 

inflytande och medbestämmanderätt. Mer forskning om hur sammarbetet mellan 

professionerna i vården kan stärkas kan också anses nödvändig då de krävs ett bra 



18 
 

teamarbete för att kunna lindra smärta och främja välbefinnande hos den postoperativa 

patienten. 
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Bilaga 1. 

Författare, 

årtal, land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod, 

Datainsamli

ng, Analys 

Etiskt 

resone

mang 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

 Abdalrahim, 

M S., Majali, S 

A & Bergbom, 

I 

(2008) 

Jordanien 

 

Att beskriva 

sjukskötersor 

inom kirurgis 

upplevelser av 

att vårda 

patienter med 

postoperativ 

smärta 

Kvalitativ 

hermenueti

sk 

12 deltagare Inspelade 

intervjuer. 

Analys 

enligt Kvale 

(1996) 

Ja Sjuksköterskorna 

upplevde att 

organisationens 

struktur,  hög 

arbetsbörda, samt 

missuppfattningar 

och bristande rutiner 

hindrade dem i att 

utföra det de ansåg 

vara en effektiv och 

adekvat hantering av 

postoperativ smärta. 

Medelhög 

Aziaro, L. & 

Adejumo, O. 

(2015)  

Ghana 

Att belysa 

sjuksköterskor

nas 

uppfattningar 

om och 

gensvar på 

patientens 

postoperativa 

smärta, samt 

att identifiera 

vilka faktorer 

som 

påverkade 

sjuksköterskor

nas gensvar 

Etnografi 12 deltagare Individuella 

semistruktur

erade 

intervjuer. 

Tematisk 

innehållsana

lys 

Ja Sjuksköterskorna såg 

på smärta som något 

subjektivt och 

individuellt. De gav 

patienterna både 

farmakologisk och 

icke farmakologisk 

smärtlindring. 

Faktorer som 

påverkade 

sjuksköterskornas 

gensvar var:  

Individuella 

egenskaper hos 

sjuksköterskorna så 

som engagemang, 

rädsla för 

läkemedelsberoende 

hos patienten, samt 

organisatoriska 

faktorer som brister i 

rutiner och brister i 

teamarbetet. 

Medelhög 

Dihle, A., 

Bjölseth, G & 

Helseth, S 

(2006) 

Norge 

 Att få 

förståelse för 

hur 

sjuksköterskan 

medverkar i 

den 

postoperativa 

smärthanterin

gen, samt att 

identifiera 

hinder till 

optimal 

postoperativ 

smärtlindring 

Kvalitativ 

Hermenuet

isk. 

9 deltagare Deskriptiv. 

Observation 

samt 

djupintervju

er. Analys 

enligt 

hermeneutik 

Kvale´s 

(1996) 

ja De sjuksköterskorna 

sa att de gjorde 

stämde inte överens 

med vad de gjorde i 

verkligheten.  

Information gavs 

endast i de fall 

patienten frågade om 

det. En del 

sjuksköterskor 

använde öppna 

frågor vilket gjorde 

det lättare för 

patienten att berätta 

om smärta. Andra 

Hög kvalitet 
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ställde indirekta 

frågor vilket sällan 

ledde till att patienten 

berättade om smärta. 

Det varierade i 

förmåga att 

uppmärksamma 

tecken på smärta. 

Smärtstillande gavs 

inte regenbundet, 

samt gavs sällan vid 

mobilisering. 

Utvärderingen av 

smärta gjordes inte 

systematiskt. 

 Kim, H., 

Schwarts-

Barcott, D., 

Tracy M, S., 

Fortin D, J & 

Sjöström, B. 

(2005)  

USA 
 

Att identifiera 

hur 

sjuksköterskor 

gick till väga 

för att 

bedömma 

postoperativ 

smärta, samt 

på vilket sätt 

de avände sig 

av tidigare 

erfarenheter i 

bedömningen. 

Kvalitativ 10 

sjukskötersk

or och 30 

patienter 

deltog. 

Fem 

Semistrukur

erade 

intervjuer 

med varje 

sjukskötersk

a. Analys 

enligt 

Dahlberg & 

Fallsberg 

(1991) 

fenomenolog

i. Data från 

30 

smärtbedöm

ningstillfälle

n gjorda av 

10 

sjukskötersk

or 

presenteras i 

resultatet 

Ja Sjuksköterskornas 

sätt att bedömma 

smärta varierade och 

delades in i olika 

grupper:  

Hur patienten såg ut: 

Man tittade på 

objektiva kliniska och 

generella tecken. 

Tidigare erfarenhet 

lärde 

sjuksköterskorna vad 

de skulle leta efter. 

Vad patienten sa : Det 

verbala 

smärtutrycket. 

Tidigare erfarenheter 

gav en del 

sjuksköterskor 

uppfattingen att 

patienten oftast kan 

uttrycka sin  smärta 

verbalt och att det är 

patientens ord man 

skall se som den mest 

tillförlitliga källan. 

  

 

Lauzon Clabo, 

L 

(2007) 

USA 

Att belysa hur 

sjuksköterskor  

bedömmer 

smärta på två 

postoperativa 

avdelningar.  

Frågeställning

ar: På vilket 

sätt och i 

vilken 

utstreckning 

varierar 

bedömningen 

av 

postoperativ 

Kvalitativ 

Etnografi 

20 deltagare Observation

er, 

individuella 

intervjuer 

och små 

fokusgruppe

r. Diskussion 

i 

fokusgruppe

r. Analys 

enligt 

Schatzman & 

Strauss 

(1973). 

Ja Det fanns sillnader i  

hur sjuksköterskorna 

bedömde smärta på 

de två avdelningarna. 

På avd A bedömdes 

smärta främst efter 

tidigare erfarenheter 

om patienter som 

gjort samma typ av 

ingrepp. På avd B 

bedömde man 

smärtan främst 

utifrån en individuell 

syn. Det sociala 

kontextet (miljön) 

Hög kvalitet 
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smärta på de 

två 

avdelningarna

? 

Hur påverkar 

vårdavdelning

ens sociala 

kontext 

smärtbedömni

ngen? 

 

påverkade hur 

sjuksköterskorna 

Förväntades agera. 

Det skapade en 

rådande norm om 

”Hur saker görs här”.  

 Leegard, M., 

Watt-Wattson, 

J., McGillion, 

M., Costello, 

J., Elgie- 

Watson, J. & 

Partridge, K.  

(2011) 

Kanada 

 

Att identifiera 

vad 

sjuksköterskan 

behövde för 

kunskap i 

smärthanterin

g för att bäst 

kunna 

förbereda och 

undervisa 

patienten på 

avdelningen 

och inför 

utskrivning. 

 

Kvalitativ 

Deskriptiv. 

22 deltagare Semistruktur

erade 

intervjuer i 

fokusgruppe

r. Tematisk 

analys. 

Ja Faktorer som ålder, 

kultur och språk 

påverkade hur 

patienterna upplevde 

samt uttryckte sin 

smärta. Patienterna 

uttryckte rädsla för 

att bli beroende av 

opioider. Patienterna 

har inte alltid 

kunskap om 

fördelarna med 

smärtlindring och 

därför är det viktigt 

att sjuksköterskan 

undervisar patienten. 

Medelhög 

Lindberg, J-O 

& Engström, 

Å.  

(2011) 

Sverige 

Att belysa 

intensivvårdss

juksköterskors 

upplevelser av 

att bedömma 

och lindra 

smärtan hos 

patienter 

postoperativt. 

kvalitativ 

innehållsa

nalys. 

6 deltagare 1 

borfall 

Semistuktur

erade 

intervjuer 

med 

intervjuguid

e. kvalitativ 

innehållsana

lys.  

ja En god relation med 

patienten krävs för en 

lyckad smärtlindring, 
förståelse för 

patientens 

individuella 

smärtupplevelse samt 

uttryck, vilja att göra 

det bästa för 

patienten.  viktigt 

med sammarbete 

mellan sjuksköterska 

och läkare. Miljön 

sågs som ett hinder. 

Ibland litade 

sjuksköterskorna inte 

riktigt på patientens 

ord. 

Medelhög 

Mackintosh- 

Franklin, C 

(2014) 

England 

Att undersöka 

sjuksköterskor

s personliga 

attityder till 

postoperativ 

smärta samt 

att undersöka 

ifall dessa 

attityder 

påverkar 

smärthanterin

gen. 

Kvalitativ 16 deltagare Semi 

strukturerad

e intervjuer. 

Analys i fyra 

steg enligt 

Morse & 

Field (1996) 

Ja Det ansågs normalt 

att patienten skulle 

uppleva smärta 

postoperativt. Fokus 

låg främst på de 

tekninska aspekterna 

i smärthanterning. 

Smärtan bedömdes i 

stor utstäckning 

utifrån vilket 

medicinsk ingrepp 

patienten genomgått. 

Medelhög 
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Bristande empati 

samt förmåga att 

sätta sig in i 

patientens 

upplevelse. 

 Manias, E 

Buckall, T & 

Botti, M 

(2005) 

Australien 

Att utröna 

vilka strategier 

sjuksköterskor

na använder 

sig av för att 

lindra 

patientens 

postoperativa 

smärta, samt 

att undersöka 

hur context, 

vårdorganisati

onen och 

sjuksköterskan

s prioritering  

påverkade 

dessa 

strategier.  

 

Kvantitativ 52 

sjukskötersk

or och 312 

patienter 

deltog. 

Observation 

samt 

individuella 

intervjuer. 

Analys med 

hjälp av 

dataprogram

met NVIVO 

(version 1) 

Ja Smärtlindring 

prioriterades ibland 

bort eller blev 

fördröjd pga strikta 

rutiner, olämpliga 

ordinationer och 

otillgängliga läkare. 

Sjuksköterskorna 

missade tecken på 

smärta och 

utvärderade sällan 

smärtlindringens 

effekt. 

Medelhög 

Powel, A E & 

T O Davies, H  

(2012) 

Storbritanien 

 

Undersöka 

hur hinder i 

sammarbetet 

inom ett 

specialistteam 

inom 

postoperativ 

smärta, samt 

mellan 

specialistteam

et och övrig 

sjukvårdperso

nal påverkade 

kvaliteten på 

vården av 

patienter med 

postoperativ 

smärta. 

 

Kvalitativ 71 deltagare 

varav 33 

sjukskötersk

or 

Semistruktur

erade 

djupintervju

er. Tematisk 

analys. 

Ja Både sjuksköterskor 

och läkare var 

ovilliga att ändra sina 

nuvanrande roller 

och ansvar, samt att 

implementera nya 

rutiner kring vården 

av patienter med 

postoperativ smärta. 

Detta förhindrade 

kvalitetutveckling av 

vården.  

Hög kvalitet 

Rejeh, N. 

Ahmadi, F. 

Mohammadi, 

E . Anoosheh, 

M & 

Kazemnejad, 

A  

(2008) 

Iran 

Att undersöka 

Iranska 

sjuksköterskor

s 

uppfattningar 

av faktorer 

som hindrar 

respektive 

underlättar i 

hanteringen av 

postoperativ 

smärta. 

Kvalitativ 

innehållsa

nalys 

26 deltagare Individuella 

Semi 

strukturerad

e intervjuer. 

Innehålls 

analys. 

Saturation 

uppnåddes 

Ja Hinder: Känsla av 

maktlöshet, för lite 

inflytande i vården, 

tidsbrist hindrade 

relationsskapande 

med patienterna. 

Sjuksköterskorna var 

ofta tvugna att leta 

efter utrustning, 

mediciner och läkare. 

 

Medelhög 

 Rejeh, N. 

Ahmadi, F. 

Att identifiera 

sjuksköterskor

Kvalitativ 

innehållsa

26 deltagare Semistruktur

erade 

ja Sjuksköterskorna 

upplevde att de fått 
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Mohammadi, 

E . Anoosheh, 

M & 

Kazemnejad, 

A. 

(2009) 

Iran 

 

 

s syn på samt 

upplevelse av 

hinder i 

hanteringen av 

postoperativ 

smärta. 

nalys intervjuer 

med öppna 

frågor. 

Saturation 

uppnåddes. 

Innehållsana

lys. 

för lite utbildning i 

smärtbedömning. 

Sjukvårdens struktur 

och kultur hade en 

uppgiftscentrerad och 

medicinsk inriktning 

som begränsade 

sjuksköterskans 

befogenheter. 

Underbemanning och 

hög arbetsbörda sågs 

som faktorer som 

påverkade 

sjuksköterskans 

möjlighet att skapa en 

god relation till 

patienten. 
.Richards, J & 

O Hubbert, A. 

(2007) 

USA 

Att belysa hur 

specialistsjuks

köterskan 

bedömmer, 

hanterar och 

vårdar 

patienter med 

postoperativ 

smärta 

Kvalitativ 3 deltagare Pilotstudie 

med 

fenomenolog

isk design. 

Intervjuer 

med öppna 

frågor. 

Tematisk 

analys. 

Ja Sjuksköterskorna 

kunde arbeta relativt 

självständigt . De 

använde i första hand 

icke farmakologiska 

smärtlindringmetode

r men även 

farmakologiska. Att 

ha en helhetssyn på 

patienten ansågs som 

den viktigaste i 

smärtbedömningen. 

Att lyssna på och lita 

på patienten samt att 

vara medveten om 

sina egna förutfattade 

meningar ansågs 

viktigt.  

Medelhög 

Shoqirat, N 

(2015) 

Jordanien 

Att undersöka 

hinder som 

påverkar  

sjuksköterskan

s roll i 

omvårdnaden 

av patienter 

med 

postoperativ 

smärta. 

Kvalitativ 

innehållsa

nalys 

25 deltagare Diskussioner 

i 

fokusgruppe

r. 

Innehållsana

lys. 

Ja Sjuksköterskorna 

uttryckte att vissa 

patienter sökte 

onödigt mycket 

uppmärksamhet. 

Anhöriga upplevdes 

som krävande och 

okunniga. 

Underbemanning 

gjorde att de inte 

orkade ta hand om 

patienterna. Läkaren 

hade för mycket makt 

och sjuksköterskorna 

blev inte lyssnade på. 

 

Wikström, L., 

Eriksson, K., 

Årestedt, K., 

Fridlund, B & 

Broström, A. 

(2014) 

Sverige 

Att undersöka 

hur 

sjukvårdspers

onal ser på 

användning av 

smärtsskattnin

gsskalor i den 

Kvalitativ 

fenomenol

ogisk 

25 deltagare 

varav 15 

sjukskötersk

or. 

Semistruktur

erade 

intervjuer. 

Analys 

enligt 

Sjöström & 

Dahlgren 

Ja Underlättade  

upptäckt av smärta 

samt hur den 

utveckladers över 

tid.Underlättade vid 

skiftbyte, vid 

smärtprevensionbsa

Medelhög  
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 postoperativa 

omvårdnaden 

 

(2002). mt vid val av 

behandling och vid 

utvärdering. Kräver 

ytterligare dialog 

med patienten samt 

ytterligare 

observationer. 

Peronalens 

kunskapsnivå och 

vanor samt antal 

yrkesverksamma år  

påverkade i vilken 

utsträcking de 

använde 

smärtskattningsskalor

.  

 

 


